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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

ش سعد زغلول من ش المشرق - برج الخليل - بورسعيد اوراسكوم للتدريب 

بورسعيد محافظة ١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٣٠ابتھال رزق محمد السعيد رزق٢٦٦١٤ ١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٩ابراھيم احمد محمد الطنطاوى راجح١٥٤٦٠ ٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٦ابراھيم محمد محمد عبدالحميد٨١٧٥٣١ ٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٧ابراھيم محمد محمد عبدالرازق دسوقى٢٥٠٩٦ ٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٦ابراھيم منصور ابراھيم منصور٨٢٤١١٨ ٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٢احمد ابراھيم كمال مطاوع٥٧٦٧ ٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٤احمد ابراھيم محمد السيد٨٣٩٠٠ ٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٢احمد ابراھيم محمد محمد عشرى٥٥١٠ ٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢١احمد اشرف محمد طه الجيرونى٩١٥٠ ٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١احمد السيد ابراھيم عياد شتا١٧٢٣٠ ١٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١١احمد السيد احمد رجب زقزوق٨٣٢٩٥ ١١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٧احمد السيد احمد محمد غنيم٦٥٠٤ ١٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٣احمد السيد على على صالح٢٤٦٠٠ ١٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢١احمد السيد محمود رمضان١٨٦٦٠ ١٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٣احمد جمال السيد على٢٤٧١ ١٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١١احمد حسن عبده سيد احمد١٣١٦٣ ١٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٢احمد حسين محمود محمد الشريف٨٨٣٢١ ١٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٣٠احمد خليل محمد نصر الدين٤٩٤٧ ١٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٥احمد رضا على عبدالعزيز٩١٠٥ ١٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٥احمد رفعت عبدالجليل عبده الرازقى٩٥٥٤ ٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٣١احمد سعد الدين احمد حسين١٠٣١٢ ٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٧احمد ص9ح سعد ابراھيم خليل٨٨٣٩١ ٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٤احمد طه محمد على سليمان٦٨٩٣ ٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٦احمد عاطف السيد١٦٥٩٩ ٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٩احمد عبده احمد العواد٨١٤١٨٦ ٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٠احمد عبده محمد٨٨٠٧١ ٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٠احمد على حسن ابراھيم٨٨٦١٨ ٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٧احمد على سعد ابوالعنين الديب١٠٨٦١ ٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٤احمد على محمد٢٢١٠٣ ٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١١احمد على محمد على السيد١١١١١ ٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٥احمد فھمى السيد السيد الحديدى١٠٢٩٨ ٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٣احمد قاسم محمد شلبى١١١٠١ ٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٥احمد مجدى كمال عبدالقادر مكرم٨١٠٨١٤ ٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٦احمد مجدى محمد سالم درويش٨٢٦٩٩ ٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٣٠احمد مجدى نصر مصطفى١٠٤٨٧ ٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٦احمد محمد حافظ السمان١٨٩٦٥ ٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٦احمد محمد حامد السواح١٨٩٦٨ ٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٠احمد محمد حسن ابو عبده٣٠٢٧ ٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٩احمد محمد حسن على٩١٢٥ ٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٣احمد محمد س9مه محمد سليمان١٧٠٦٠ ٤٠
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٨احمد محمد شوقى عبده على صبح٨٢٥١٥٨ ٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٤احمد محمد صادق سليمان عبدالعال١١٠١٧ ٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٧احمد محمد فتوح متولى١٢٦٤٨ ٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٨احمد محمد فريد المغربى محمد المغربى١٠١٣٤ ٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٧احمد محمد متولى عبد? عبدالنبى١٠٦٤٨ ٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٢احمد محمد محمد زين الخولى٧٠٢٢ ٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٦احمد محمد محمد عمر عبدالحافظ١٠٦٦١ ٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٥احمد محمد مصطفى عبدالحميد٩٦٧٠ ٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٩احمد محمد مطصفى ابوسمره٨١٨٢٢١ ٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٣احمد محمد منصور محمد جنديه٩٩٩٢٧٥ ٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٩احمد محمود ابراھيم عفيفى٦٨٨٠ ٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٠احمد محمود حسانين على الشناوى١٧٦٣٤ ٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٩احمد محمود متولى عيسى٨٢٥١٥٧ ٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٨احمد محمود محمد على سليمان١٠٦٦٤ ٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٣احمد محمود محمد فتحى رشوان١٢١٦٩ ٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٠احمد مسعد السيد عبدالمجيد العيسوى٨٣٣٢٦ ٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٤احمد مصطفى محمد الغرباوى٨١٥٥٠١ ٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١احمد معتز ابراھيم السعيد٢٠٦١٢ ٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٩احمد ممدوح كمال محمد سعد١٠٢٤٩ ٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٧احمد ناصر منصور ابراھيم جوده٨٨٦٢٧ ٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٨احمد نبيل احمد عبدالرحمن٨٨٢٢٦٥ ٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٠٩احمد ھشام احمد احمد صالح٢٦٦١٦ ٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠١احمد وحيد راقى مؤمن محمد عبد?٨٧٢٣٢ ٦٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٧احمد وليد ابراھيم اسماعيل متولى١٧٥٥٠ ٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٧ادھم مصطفى محمد الشبراوى ابراھيم العشماوى٢٣٥٢٧ ٦٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٩اسامه سعيد محمد مرسى بحيرى٨٣٧٥٧ ٦٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٢اسامه محمد الجوھرى مصطفى١٠٩٦٤ ٦٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٣اسراء ابوالع9 محمد ابوالغار حسين٨٢٣١ ٦٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠١اسراء اسماعيل ابوھاشم١٢١٢٠ ٦٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢١اسراء السيد العربى دياب محمد٨١٥٩٣٥ ٧٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٩اسراء سمير عبدالعليم مرزوق١٨٩٨٣ ٧١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٣٠اس9م ابراھيم حامد١٥١٢٩ ٧٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٢اس9م الدين زكريا عبدالعظيم١٠٤٨٥ ٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٥اس9م ص9ح الدين المحمدى حماد٢٦٥٨١ ٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٢اس9م عبدالمنعم محمد محمد مرجان٢٦٠٢٣ ٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٣٠اس9م على السيد سليم١٧٠٨٥ ٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٣اس9م محمد محمد كامل ج9ل٤٩٤٤ ٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٥اس9م محمد نجيب زكى احمد عامر٢٢٢٥٦ ٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٧اس9م محمود يوسف٨١٧١٨ ٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٥اس9م ھشام احمد اسماعيل جوده٨٤٥١٦ ٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٨اسماء اسماعيل ابوھاشم ابراھيم٩٣١٩ ٨١
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٤اسماء السيد احمد الشناوى٨١٨٩٨ ٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠١اسماء جمال عباس الزينى١٦٦٧٠ ٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٣اسماء حسن احمد احمد القشاش١٩٥٠٤ ٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٨اسماء حمزه محمد حسين احمد٣٤٢٧ ٨٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٦اسماء راشد محمد راشد عبدالحق١٨٠١٢ ٨٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٢اسماء شريف درويش محمد٩٩١٦١٧٠ ٨٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١اسماء عبدالجواد احمد عبدالرحمن عثمان٥٨٢٧ ٨٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١اسماء على محمود نظيم١٩٥٠٥ ٨٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٢اشرف ايمن مختار محمد كريم الدين٢٣٥٩٦ ٩٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٨اشرف صابر حسن احمد عبد?٨٨٤١٧ ٩١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١اشرف محمد كامل عبدالرحمن صالح١٦٦٦٨ ٩٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٦اDء اشرف محمد رمضان جوده٧٠٢٣ ٩٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٧اDء السيد ابراھيم المصرى١٧٣٣٣ ٩٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠٨اDء قدرى محمد مصطفى ابو ريع٨٨٣٨٤٩ ٩٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠٥اDء محمد ابوالمجد احمد رفاعى٨٢٤١٣٠ ٩٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٥اDء محمود محمد حسين محجوب٩٣٥٧ ٩٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٤اDء يوسف عبده مسعد ابوورده١٤٠٧٧ ٩٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٣٠السيد سامح السيد احمد السيد٨١٠٨٤٢ ٩٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٣الشيماء احمد عبده على عثمان٢٦٠٥٠ ١٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٤الشيماء الغريب محمد ابوزيد سليمان١٠٠٣٨ ١٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٦المعتز باF طارق محمد السيد الجناينى١٥٨١٨ ١٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٧امانى يسرى محمد جميل فوده١٦٦٦٩ ١٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٨امجد محمد سمير احمد محمد عبد?٢٥٠٩٥ ١٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١١امل طلعت محمد محمد زنيزن١٦٩٦٨ ١٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٢٢امنية عبد الرحمن محمد عبد الرحمن٩٣٥٦ ١٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٧امنيه جمال عبدالناصر محمود امين٧٨٦٢ ١٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١٩امنيه على محمد احمد بلبوله١٢٤١ ١٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٨اميره السيد محمد مصطفى ب9ل٥٦٥٨ ١٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٨اميره عبدالرحمن ابراھيم الشخيبى٢٢٦٠١ ١١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٤اميمه حسن مطاوع محمد نصر٢٥٠٨٨ ١١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١انجى امير عيد جرجس١٢٥١٦ ١١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٤انجى منصور محمد محمود ع9م٢١٥١٢ ١١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١١انطوان امير عيد جرجس١٩١١ ١١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١ايات احمد محمد الخضر احمد البربرى١٣٠٠٦ ١١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٤ايمان عبدالقادر محمد نصر الدين حميد١٧٦٩٩ ١١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٨ايمان عبده البدرى عبده احمد الريس٨٥٨٨٨ ١١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٧ايمان محمود خليل يحى عبدالمجيد٨٢٤١١ ١١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٩ايمن ابراھيم احمد الدسوقى٨١٢٩٤ ١١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢١ايمن السيد عبدالحى الدسوقى١٠١٣٣ ١٢٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٢ايه احمد سعد ابراھيم٢٨٢٠٩ ١٢١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٠ايه السيد محمود حموده٨٨٨٦٩ ١٢٢
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٤ايه ? طارق عبدالوھاب ابوالمعاطى عبده٩١٧٤ ١٢٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٤ايه حسنى عبدالرحمن عبدالمطلب٨١٨٩٤ ١٢٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/٠٩ايه عبدربه زكى قاعود٨١١٠٦٦ ١٢٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٠ايه على ابراھيم السيد عبدالعزيز٨٢٤١٦ ١٢٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٥ايه على طه على ابوسعده١٠٤٧٧ ١٢٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٦ايه محمد احمد محمد ابراھيم٢٢٠١٧ ١٢٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٨ايه محمد السيد احمد محمد٥١٠٩ ١٢٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٦ايه محمد طه توفيق الدناسورى١٨٠٠٦ ١٣٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٧ايه محمد عبده ھمام امام١٦١٥٤ ١٣١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٥ايه محمد نجيب عبدالس9م محمود٩٩٢٣٥٤٤ ١٣٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/١١ايه مدحت محمد محمد ابوس9مه١١٢٢٣ ١٣٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٧ايه يوسف محمد يوسف٨٣٩٤٥ ١٣٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٣٠باسم محمود محمد المرسى مسلم١٨٩٤٣ ١٣٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٢باھر مصطفى طاھر محمد٨٧٢٣٣ ١٣٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٣٠بسمه احمد محمد فراج٦٧٨٣ ١٣٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢١بسمه محمود احمد عبدالرحيم عثمان٨٥٥٥٦ ١٣٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٧بسنت ھشام سعد احمد س9مه٨٧٣٦٣ ١٣٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٩بوD عادل حكيم شنوده ايوب١٦١٦٥ ١٤٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٠تقى حسن كامل حسن٢٨٣٦٥ ١٤١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٧ثريا عاطف احمد العدوى١٨٨٠٣ ١٤٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٩جمال مصطفى حسن٨٣٩٦٠ ١٤٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٠جوزيف نبيل شفيق حنى١٩٠٦١ ١٤٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٦حاتم مصطفى محمد شادوفه٨٧٩٣ ١٤٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٣حسام حسن على حسن رويحه٨٧٢٣٠ ١٤٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٤حسام ص9ح ثروت عمران عبدالخالق٨٢٠٠٩ ١٤٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٢حسام محمد حسن محمد مصطفى٩٩١٨٦٧٥ ١٤٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٧حسام محمد حلمى عبدالرحمن١٣٩٢ ١٤٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠١حسام محمد عبده محمد١٠٥٨٢ ١٥٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٠حسام محمد مصطفى موسي٨٨٨٢٤ ١٥١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٦حسن عيد السيد محمد المھندس٨٢٥١٥٦ ١٥٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٨حسين حسنى طه محمد٥٤١٣ ١٥٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٨حسين مسعد حسين مسعد الحديدي٨٢٠٣٧ ١٥٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٠حنان محمود محمد احمد بدوى٨٨٦٣٩ ١٥٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢١خالد ابراھيم محمد س9مه٨٨٨٤٤ ١٥٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٩خالد السيد مسعد محمد ابو كرات١١٢٠٤ ١٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠١خالد جمال محمد محمد بركات٨١٥٣٧ ١٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٠خالد عبدالوھاب محمود محمد بيومى١٧٠٩٤ ١٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٩خالد محمد غريب ابو حباجه٢٤٥٩٧ ١٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٢خالد محمد محمد النوتى٨٤٥٢٢ ١٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٨خالد محمد محمود مسعد١٥٤٧٩ ١٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٣٠خالد محمد محى الدين احمد مختار٢٤٦٠٢ ١٦٣
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠٥داليا احمد السيد احمد٩٦٨٢ ١٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٧دعاء جابر عبدالحميد المنجى٨١٨٢١٩ ١٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٦دعاء فتحى محمد عبدالس9م ج9ل١٧٧٤٢ ١٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٣دنيا ص9ح الدين الحسينى محمد١٣٠٠٤ ١٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٠ديان وليم عياد الجندى١٦١٨٤ ١٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٠دينا احمد السيد حمد١٧٢٨٧ ١٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٥دينا جمال على محمد فرغلى٢٤٦٠١ ١٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢١دينا على محمد على حامد٨١٤١٣٨ ١٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٨رامى جمال احمد فؤاد ابراھيم٨٢٤١٢ ١٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٩رانيا السيد العربى اسماعيل غريب٨١٥٩٣٨ ١٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/١٨رانيا السيد مصطفى محمد٩٩٩٣٢٢ ١٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٧رضوى ابراھيم عبد? النب9وى٩٢٣٥٤٥ ١٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٦رضوى ابراھيم محمد عبدالغنى٨١٨٩٦ ١٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١٠رضوى السيد سالم القصيفى١٥٣٨٦ ١٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠١رضوى جمال احمد رمضان ابوالنجا٥١٩٠ ١٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٢رضوى محمد عبدالعال عبدالعلى ج9ب١٦٩٦٩ ١٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٣رنا احمد السيد عبد?٨٨٨٤٣ ١٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢١رنا ايمن سعد الدين حسن الخضرى٧٨٩٧ ١٨١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٩ريحاب ابراھيم محمد فرحات١٧٩١ ١٨٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٠ريم جمال محمد حسن ج9ل٢٣١٥٨ ١٨٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١١ريم رافت محمود محمد٨١٢٦٠١ ١٨٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٩ريموندا جورج وجيه ابراھيم١٦١٨٥ ١٨٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٤ساره جمال رشاد عارف حمدون١٢٦٤٩ ١٨٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١ساره عبدالعليم عبدالراضى١٢١١٩ ١٨٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٦ساره عبده عبده محمد ابراھيم الدسوقى١٣٢٣٣ ١٨٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٤ساره على محمد على١٨٦٦٨ ١٨٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٦ساره عماد الدين كامل الحتحرى١٢٦١٩ ١٩٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٢ساره محمد مسعد شھاب٢٠٠٣٥ ١٩١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٥سالى ص9ح عبدالعليم١٦٧١ ١٩٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٣سالى نبيل عارف١٦٥٧٤ ١٩٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٨سامح توفيق عبدالمنعم٨١٩٦١٧ ١٩٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٨سعد محمد سعد ابراھيم احمد١٠٤٨٤ ١٩٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/١٥سلمى السيد على ابوالخير٨١٨٢٠٥ ١٩٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٧سلمى عادل طه الكيكى١٦١٦٨ ١٩٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٠سلمى فوزى محمود اسماعيل٩٩٩٣٤١ ١٩٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٥سلمى محمد احمد س9مه شعبان١٥٤٨٠ ١٩٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٥سلمى محمد رضا الحسينى٤٩٥١ ٢٠٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٧سمر رمضان صالح٢٨١٣٦ ٢٠١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٣سمر محمد على اسماعيل٢٤٠٣٥ ٢٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٢سھا ع9ء الدين محمد عبدالشھيد الجنزورى١٧٧٢٣ ٢٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٤سھر السيد على ابراھيم العوادلى٤٩٤٠ ٢٠٤
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٠سيف عادل عباس محمود ع9م٢٨٣٦٤ ٢٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٣١شادى حسن يوسف مصطفى٨٢٢٧٧ ٢٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٠شاھندا عادل محمد السيد شلبى٩٥٤٤ ٢٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٣شذى احمد محمد الب9ح١٦١٥٦ ٢٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٥شروق كامل محمد خليل كشك١٥٨١٥ ٢٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٤شريف عزت فوزى السيد٤٢٥١ ٢١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٩شريف محمد ابراھيم محمد الغلبان١٧٥٥١ ٢١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١شريف محمد طه١٥١٢٧ ٢١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٧شريف محمد عبده تاج الدين٨٢٥٤٩١ ٢١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٢٨شريھان شريف محمد الصباح٨٣٧٧٧ ٢١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٦شھد ابراھيم حسن الجداوى١٧٧٨٠ ٢١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٤شھير ھانى على حسن١٠٢١٥ ٢١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٧شيماء صبرى زكى١٨٥٦٥ ٢١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٣٠شيماء فضل ? فتحى مصطفى٢٤٠٣٦ ٢١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٦شيماء محمد احمد محمد سعد٨٢٤٣١ ٢١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٩طارق الحسينى ابراھيم٩١٧٥٢٣ ٢٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٩طه احمد سليمان المرسى٨٢١٢١٦ ٢٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٨عادل وصفى على على ندا٥٧٦٦ ٢٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٩عباده محمد طه الدناسورى١٨٠٠٧ ٢٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢١عبداحميد حسن السيد مسعد١٠٢٤٧ ٢٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٢عبدالرؤوف رافت محمد١٨٨٠٢ ٢٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٠عبدالرحمن احمد شندى محمد١٠٨٦٧ ٢٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٧عبدالرحمن على اسماعيل على حوفه٨٥٧٣٢ ٢٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٠٧عبدالرحمن محمد غنيم سليمان١٢٦١٨ ٢٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٥عبدالرحمن محمد كمال٨٢١٢١٥ ٢٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٣٠عبدالرحمن ھشام احمد اسماعيل جوده٨٤٥١٩ ٢٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٧عبدالعزيز محمد مبارك عبدالعزيز محمد عبدالعزيز١٨٩٦٤ ٢٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٥عبير عصام الدين على شراره١٨٥٨٢ ٢٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٥ع9 عبدالمنعم السعيد الخريبى١٤٠٧٩ ٢٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١١ع9 محمد رمضان عبدالفتاح محمد١٥٤٦٩ ٢٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢١ع9 وجدى مرسى سلطان١٣٠٠٥ ٢٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٢على ابراھيم عبده السيد الناغى٣٥٥٦ ٢٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١١على اشرف حسن شطا٢٠٠٩٤ ٢٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٩على فوزى على محمد المناخلى١٩٧٣ ٢٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١عمرو ابراھيم كامل مبروك٨١٩٥٨٦ ٢٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٩عمرو جمال محمد جاد اسماعيل١٨٣٥ ٢٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٢عمرو سعد حسن جوھر١٦١٩٥ ٢٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٨عمرو عبدالمنعم السعيد الخريبى١٤٠٧٨ ٢٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٤عمرو على جبر شع9ن٨٤٥٥ ٢٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٢عمرو عماد الدين احمد فؤاد فھمى شاھين٢٣٠٢٤ ٢٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٥عمرو محمد فوزى مصطفى عبدالھادي٨٧٣٦٢ ٢٤٥
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٥غاده محمد احمد احمد ريان٨١٥٦٩٦ ٢٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٥فادى سمير زغلول نجيب١٦١٦٣ ٢٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٧فاطمه الزھراء جمال الدين محمد الغزولى١٧٢٣٧ ٢٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٢فاطمه لطفى عبدالرحمن مصطفى عمر٨١٨٢٠٦ ٢٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٧فاطمه محمد ابراھيم ابراھيم شلبى٨٥٧٣٩ ٢٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٦فاطمه مرسى عبدالحميد١٨٦٧٢ ٢٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٦فكرى فتحى زكى رمسيس٨١٩٥٨٨ ٢٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٣كريم احمد عبدالرحمن مسعود الجبالى٥٦٥٧ ٢٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٠كريم السيد العربى سليمان شادوفه١٨٦٣١ ٢٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٧كريم ثروت كامل عبداللطيف مكرم٩٩٩٢٧٦ ٢٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٢كريم جمال رجب محمود المح9وى٢٦٤٩ ٢٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠١كريم عاطف على رفعت المناخلى١٦١٥٧ ٢٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٨كريم عبدالقادر حسن محمد الخطيب٨٤٣٨٥ ٢٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٧كريم عوض على محمد الشطوى٢٤٥٩٨ ٢٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٧كريم فتوح خلف حسن عرفات١٥٤٦٨ ٢٦٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٨كريم محمد زكريا ابو زياده٨٢٨٦٤ ٢٦١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٨كريم محمد عبدالمنعم محمد المھدى٨٢٤١٠ ٢٦٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٤كريم محمود عبدربه فراج١٩٥٠١ ٢٦٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠٨كريم مصطفى جابر محمود١٨٩٢٤ ٢٦٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٩لنا طارق حسن عيد عمار١٥١٣٢ ٢٦٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٩مؤمن سعد الدين حسين٨٤٥٤٩ ٢٦٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٣٠مؤمن ھشام احمد اسماعيل جوده٨٤٥١٧ ٢٦٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٨مارى جوده جاد اندراوس٨٩٤١٧ ٢٦٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٩محمد ابراھيم محمد محمد السيد٨١٥٩٣٧ ٢٦٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٣محمد احمد ابراھيم محمود محمد٨٤٦٣٣ ٢٧٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٣محمد احمد احمد عباس١٨٦٦٦ ٢٧١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٥محمد احمد السيد احمد٢٢٥٨٤ ٢٧٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠١محمد احمد رشاد السيد احمد١٠٦٣٤ ٢٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٣محمد احمد طه حسن يوسف١٧٥٥٣ ٢٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٨محمد احمد محمد رمضان الجمل١٥٢٥١ ٢٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٥محمد اسعد فوزى احمد محمود ابراھيم١٥٤٥٩ ٢٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٣٠محمد الدسوقى محمد رزق٨١٩٥٨٩ ٢٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٣محمد السعيد عبدالرازق محمد القضبان١٥٤٥٥ ٢٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٠محمد السيد احمد احمد اDخرس١٠٦٠٨ ٢٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢١محمد السيد عبدالراضى احمد موسى٢٢٥٢٠ ٢٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٦محمد السيد محمد السيد سليمان داود١٧٢٩٥ ٢٨١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٣٠محمد العربى السيد محمد نجم٨١٥٩١٨ ٢٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٢محمد الوكيل محمد القط٤٩٣٨ ٢٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٦محمد جمال السيد اسماعيل نوفل١٧١٣٤ ٢٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٢محمد جمال خالد شھده٢٤٦٠٤ ٢٨٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٦محمد جمال عبدالعزيز احمد العجمى١٢٤٠ ٢٨٦
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٨محمد جمال عبدالقادر احمد شحاته٢٢٠٦١ ٢٨٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٦محمد جمال عبدالناصر فھمى المصرى٥٨٢٥ ٢٨٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٤محمد جمال محمد حسن ج9ل٢٣١٥٩ ٢٨٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٤محمد حازم محمد على سليمان٧٩٦٧ ٢٩٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٥محمد حسام محمد جمال الدين الغنام٨٣٧٢٢ ٢٩١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠١محمد حسنى حسن احمد رخا٥٧٧٠ ٢٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١محمد حسنى مختار على٩٩٩٣٢٠ ٢٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٥محمد حمدى جمال رشاد١١٣٧٤ ٢٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٤محمد حمدى محمد عبدالرحيم عثمان١٦١٩٣ ٢٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٢محمد حنفى محمد حنفى٨٨٨٥٨ ٢٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٥محمد رزق محمد السعيد القطان١٧٧٧٦ ٢٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٢محمد رفعت محمد عبدالعال١٤٠٤٩ ٢٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٦محمد سامى عبدالرازق١٨٦٧٠ ٢٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/١٦محمد سليمان محمود سليمان٨٢١٠٤٥ ٣٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٤محمد سيد احمد السيد عامر٨١٥٩٠٨ ٣٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٧محمد طلعت جب احمد فياض٨٢٤٠٤ ٣٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٣٠محمد عادل السيد المشطه٩٢٣٥٤٨ ٣٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٥محمد عادل طه الكيكى٨٧٢٣١ ٣٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٩محمد عادل عبدالرازق راجح٢٤٣١٤ ٣٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٤محمد عادل عبدالرحيم على٨٢٠٥٢٧ ٣٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠١محمد عبدالحليم ابراھيم عبده٨٣٩٥٨ ٣٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١محمد عبدالحى عبدالرحيم خميس٢٣١٨٠ ٣٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٦محمد عبدالرحمن ابراھيم٢٢٥٩٩ ٣٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٢محمد عبدالرحمن محمود محمد شردى٨٢٠١٠٤ ٣١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٣محمد عبدالمنعم عبدالواحد سيد احمد١٢٤١٤ ٣١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٤محمد عبدالمنعم محمد محمد مرجان٢٦٠٢١ ٣١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٧محمد عبده محمد حسن الشربينى١٩٧٢ ٣١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٣١محمد عصام مصطفى عبدالفتاح١٥٨١٣ ٣١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٣محمد ع9ء عبدالرحيم عبدالمزيد٨٧١٠١ ٣١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٥محمد على السيد محمد احمد٨٣٧١٢ ٣١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٨محمد على انيس على٨٧٣٥٦ ٣١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٣٠محمد على محمد عبدالمجيد٨٣٦٣٥ ٣١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٩محمد على مسعد محمد ابو الحسين٦٠٠١ ٣١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٨محمد فاروق محمد الغندور١٠٤٨٣ ٣٢٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٣محمد فوزى محمود اسماعيل٩٩٣٤٢ ٣٢١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٠محمد مجدى عبدالحميد عبدالس9م مرسى٨٢٠٥٥٤ ٣٢٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٩محمد محمد احمد رزق العاصى٨١١٠٨١ ٣٢٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠١محمد محمد السيد حسن سليمان١٠٥٦٢ ٣٢٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٨محمد محمد حسين محمد عبدالجواد٨٢٦٥٧ ٣٢٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١محمد محمد عوضين مختار الحوت٨٧٢٧٠ ٣٢٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠١محمد محمد قاسم سليم١٦١٧١ ٣٢٧
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢١محمد محمود ابراھيم على ابوطالب١٧٢١٠ ٣٢٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٧محمد محمود سليمان جعفر٢٤٥٩٩ ٣٢٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٣محمد محمود عبدالرحمن منتصر٨٨٧٢٥ ٣٣٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٧محمد محمود محمد نصر الدين٢٠٦٠٧ ٣٣١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٦محمد مسعد على حسن ھديه٨٨٧٢٩ ٣٣٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٩محمد مسعد محمد مسعد العزبى١٢٤٠٤ ٣٣٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٢محمد مصطفى ابراھيم حسن١٣١٤٧ ٣٣٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٠محمد مصطفى احمد الشرقاوى١٥٤٨٣ ٣٣٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٧محمد مصطفى احمد فراج٨٥٥٨١ ٣٣٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٧محمد مصطفى يحيى عبده٩٩٩٣٢٧ ٣٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٣محمد منصور على موسى على ابوالليل١٠٧٤٢ ٣٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٩محمد موسى حسن احمد عبدالفتاح٨٨٦١٦ ٣٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠٥محمد ناصر السيد البسيونى٨٢٣٢ ٣٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٨محمد نعمان عبدالرازق ابراھيم٨٢١٨٥ ٣٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٤محمد يحيى حامد منسى١٨٩٨٩ ٣٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/١٧محمود احمد سعد ابراھيم حسن٨١٧٠٥ ٣٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٣محمود احمد فوزى ابراھيم١٩٠٢ ٣٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١محمود السيد عبدالحميد محمد الشاذلى١٨٠١١ ٣٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٦محمود السيد محمد حسن ابوالعطا١٧٣٨٩ ٣٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٧محمود سامى محمود الجمل١٠٦٦٦ ٣٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٠محمود عادل التابعى٨٣٩٤٤ ٣٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٨محمود عادل محمد محمود طايل١٢٠٢٠ ٣٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٣محمود عبد? عبد? مصطفى عبدالكافى٨٢٣٦٧ ٣٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٨محمود ع9ء عبدالرازق ابوالع٨٢٤٢٤٠9 ٣٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٥محمود قاسم محمود قاسم٢٢٠٥٧ ٣٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٤محمود محمد اسماعيل٨٢٢٦٤ ٣٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٢محمود محمد حامد بدوى٩٢٢٥٢٢ ٣٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٩محمود محمد س9مه محمد سليمان١٧٠٥٩ ٣٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٢محمود محمد عباس السيد صالح١٠٣٠٦ ٣٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٠محمود محمد عطيه٢٢١٤٧ ٣٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٩محمود محمد محمد محمد احمد٢٤٥٤٣ ٣٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٩محمود محمد محمود احمد توفيق٢٥٢٢٥ ٣٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٤محمود محمد نجيب نظيم عباس العزازى٩٢٢٣ ٣٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٥محمود مسعد رجب طيره٨٩٢١٥ ٣٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٠محمود مسعد محمد ابوعمر٩٩٩٣٢٣ ٣٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١محمود نبيل الغريب محمد البردان٨١٣٠٨٤ ٣٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٨مروه فؤاد على محمد على سليمان١٦٢٤٧ ٣٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٧مريم مجدى السيد محمد ابراھيم سليمان٩٩٢٧٧ ٣٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٣مصطفى ابراھيم سعيد ابراھيم محسن١٢٠١٦ ٣٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٥مصطفى احمد عبده محمود٩٦٩٥ ٣٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٤مصطفى حامد كمال حامد منسى١٧٢٩٣ ٣٦٨
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٨مصطفى حمدان حامد ابراھيم رجب٨١٧٠٩ ٣٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠١مصطفى حمزه محمد حسين احمد٣٤٢٦ ٣٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٦مصطفى مجدى يوسف على٩١٩٣٦ ٣٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٣٠معتز عصام الدين محمد السعيد١٦١٦٦ ٣٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٣معتز محمد السيد حسن١٠٥٦٠ ٣٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٦معتز محمد محمود عبداللطيف احمد٨٣٨٠٩ ٣٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٥منه ? اسامه كامل محمد فتيح١٣١٦٤ ٣٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١٥منه ? اشرف ج9ل١٢١٢٢ ٣٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٣منه ? اشرف عبدالمبدى عبدالرحمن رضوان٧٨٨٠ ٣٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٤منه ? حسين محمود نورالدين١٣١١٢ ٣٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٤منه ? زكريا ابرھيم القصيض١٧٧٤٠ ٣٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٦منه ? طارق محمد سرحان٩١٨٦ ٣٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٧منه ? عادل الجميل احمد اسماعيل٤٢٩٩ ٣٨١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٧منى زكريا الددمونى القطب٢٠٦٠٥ ٣٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٢منى عباس فتحى محمد عبد?٨٢٣٨ ٣٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٥منى محمد راغب ابوزيد٢٤٠٠٦ ٣٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٨مھا مصطفى محمد سالم١٥٧٩١ ٣٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٠مھند على عمر طه احمد٨١٦٠٩٥ ٣٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٣٠مى احمد حسن على الجندى٨٩٤٣٠ ٣٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠١مى على عبده عبد? حرات١٨٠٠٥ ٣٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٣٠مى كمال محمد ابوالفتح بدر الدين٢٥٠٧٧ ٣٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٤مى ماھر السيد عبدالقادر٨٢٢٤٤ ٣٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٤مى محمد مصطفى الخضرى١٨٨٠٩ ٣٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٨مى مخلص حسن محمد ابو حشيش١٣٠٠٧ ٣٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٦مياده احمد احمد ابراھيم خليل١٢٥٣٩ ٣٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٧مياده سامح السيد الشيخ٥٦٥٣ ٣٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٠مياده عادل على رضوان٨٣٩٤٩ ٣٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٢مياده مصطفى مصطفى محمد رحمه١٣٠٠٨ ٣٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٨ميرام محمد مرسى السيد٨٣٨٠٧ ٣٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١١ميره احمد محمد الفوسانى١٢١٧٠ ٣٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٣ميريھان جمال جمال ابراھيم الشرقاوى١٦٩٦٧ ٣٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٣مينا ابراھيم خليل بخيت١٠٥٧٣ ٤٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢١مينا اسامه ناشد جاد السيد١١٢٠١ ٤٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠١مينا اسحق ثابت معوض١٦١٩٦ ٤٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٦مينا عادل خلف ? جاد٢٤٥٠٤ ٤٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٤مينا مكرم شھدى اق9ديوس١٦١٧٠ ٤٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٤مينا موريس راتب٨٩٨٩ ٤٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢١مينا نصرى نعيم رشدى٨٨٦٢٤ ٤٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٠ناديه النقراشى سعد عبدالفتاح٧٠٤٥ ٤٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٥ندى احمد ابراھيم خليل١٢٥٥٨ ٤٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٦ندى السيد عرفه محمود العدلى١٢٤٥٥ ٤٠٩
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٥ندى جمال عبدالعليم مصطفى٨٨٨١٢ ٤١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠١ندى متولى اسماعيل فھمى٨٨٨٠٠ ٤١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٩ندى مسعد مسعد محمد رزق٨٧١١٠ ٤١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٧نسمه زكى على ابراھيم محمد١٣٩١ ٤١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٦نسمه محمد احمد عبده الحديدى٨٤٣٨٢ ٤١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٥نسمه محمد نجيب عبدالس9م٢٣١٠٧ ٤١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٥نھال عابد ابراھيم قامش٨٨٢٦١ ٤١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠٣نھال نبيل التميمى عبدالعزيز حسن الصغير١٢٦٣٣ ٤١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/٠٢نھى جمال عبدالعليم٨٨٨١١ ٤١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٦نھى رؤوف فؤاد ابراھيم فايد١٤٠٧٤ ٤١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٣نھى محمد على ابراھيم البحراوى٥٣٤٥ ٤٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٧نھى محمد فتحى محمد يوسف عبدالعال٦٤٨٠ ٤٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٩نھى محمد مصطفى عبدالجميد حسين١٢٥٢٥ ٤٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٦نورا حسام الدين السيد احمد شرباص٢٥٣٩٢ ٤٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠٥نوران السيد محمد السيد العواد٨٢٣٢٠٢ ٤٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/١١نورھان طارق سعد اسماعيل الطلحانى٨٨٦٥٣ ٤٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٦نورھان محمد على مسعد الوصيف١٤٠٧٦ ٤٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٩نيفين السيد محمد شبانه١٦١٦٧ ٤٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٣نيفين مصطفى عبد? عبدالحميد الشاعر٦٨٨٥ ٤٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠١ھاجر السيد حامد على النجار١٨١٤٨ ٤٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٦ھاجر عبدالعليم عبدالراضى١٢١١٨ ٤٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٢ھاله احمد محمد٢٤٠٣٣ ٤٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٨ھاله محمد محمود٢٨١٠٧ ٤٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٥ھبه ? حمد بنو عثمان٨٢١٢١٧ ٤٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٠ھبه ? سعيد محمد سليم النجار١٢٥٥٩ ٤٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٣٠ھبه عبدالحليم رياض العريان٥٨٣٢ ٤٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٥ھبه عبده عبده عوض٩١٧٦٢٧ ٤٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٣٠ھبه فكرى محمد على الزغبى١٥٤٧٤ ٤٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٥ھدى احمد عباس يوسف عروق٨١٨١٩٥ ٤٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٥ھدير عبدالحليم رياض حافظ العريان٥٨٣٣ ٤٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٢ھدير ممدوح السيد٢٢١٢٢ ٤٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٢ھديل محمد على محمد٩٩٩٣٤٠ ٤٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٠ھشام محمد فوزى محمد فوزى احمد الكتبى٤٩٢٠ ٤٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٠ھند محمد ابراھيم محمد عبده١٥٤٧٥ ٤٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠١ھيام محمد محمد محمد الدمرداش٨٩٤١٩ ٤٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٣ھيثم محمد عطا٢٢١٤٣ ٤٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٠ھيثم محمد مدحت السيد الزيدى٢٥٢٤٤ ٤٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٦وليد احمد محمد محمد٩١٧٥٢٤ ٤٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٦وليد محمود يوسف محمد حسين٩٢٣٥٦٨ ٤٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٦ياسر حمدى ابراھيم ابراھيم خاطر٨١٤٩٤ ٤٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠١ياسر محمد محمد محمد الضوينى٨٨٦٢١ ٤٥٠
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٢ياسمين السيد العربى احمد محمود ابراھيم١٢٦٦٠ ٤٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١ياسمين جمال عبدالفضيل محمد احمد٨٧٩٥ ٤٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٨ياسمين حلمى شرف الدين حمزه٨٩٤٢٩ ٤٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٩ياسمين عادل احمد الزينى١٤٠٥٠ ٤٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٣٠ياسمين محمد عبدالغنى محمد شحاته٤٩٤٦ ٤٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٨يانسيه نادر محمد عبدالعليم بذره٨٣٨٨٢ ٤٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١يمنى جمال الدسوقى محمد البنا١٥٤٧٧ ٤٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٦يمنى محمد عبدالوھاب الطوبجى١٥٧٦٩ ٤٥٨
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